Ä•á»•i thÃ´ng tin Category

Generated by P.A Vietnam Ltd

Contents
Ä•á»•i thÃ´ng tin

i tên tài khon PA- qun lý
Hng dn th tc i email tài khon PA- (Email c không còn s dng)

Generated by P.A Vietnam Ltd

1
1
1

Ä•á»•i thÃ´ng tin

i tên tài khon PA- qun lý
i tng: T chc/cá nhân mun thay i tên tài khon PA- sang mt thông tin khác
- i tên tài khon PA- qun lý khi t chc/ cá nhân thay i tên gi, sáp nhp (gi nguyên MST, s CMND).
- i tên tài khon PA- qun lý t t chc/ cá nhân này sang

t chc/ cá nhân khác.

Quý khách hoàn thin các th tc bao gm:
+ n ngh thay i thông tin có ch ký ca t chc/cá nhân c và mi(ghi rõ h tên ca cá nhân hoc ngi i din pháp
lut); óng du (i vi t chc) + bn photo CMND có chng thc (i vi cá nhân).
Trng hp, t chc/cá nhân thay i tên gi gi kèm GPKD bn photo có chng thc theo quyt nh ca cp có thm
quyn hoc cá nhân thay i h, tên theo quyt nh ca c quan nhà nc có thm quyn.
H s download ti ây
H s gi v: Phòng dch v khách hàng P.A Vit Nam
196 Nguyn ình Chiu, Phng 6, Qun 3, Tp. H Chí Minh, Vit Nam
Tng 9 - Tòa nhà Diamond(Handico 6), S 2 Hoàng o Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà
Ni
Lu ý: Trng hp tài khon PA- ca quý khách qun lý nhiu tên min quc t cn thay i thông tin whois, vui lòng
thay i online ti http://access.pavietnam.vn.
xem ti ây
xem ti ây

Hoc tài khon Quý khách có nhiu tên min .VN, cn thay i tên gi do thay i MST hoc s CMND,
Hoc Quý khách mun chuyn nhng quyn s dng tên min .VN t ch th này sang ch th khác,

Hng dn th tc i email tài khon PA- (Email c không còn s dng)
Quý khách hoàn thin các th tc bao gm:
+ n ngh thay i thông tin (email, phone, a ch) có ch ký ca t chc/cá nhân c(ghi rõ h tên ca cá nhân hoc
ngi i din pháp lut); óng du (i vi t chc) + bn photo CMND có chng thc (i vi cá nhân).
H s download ti ây
H s gi v: Phòng dch v khách hàng P.A Vit Nam
196 Nguyn ình Chiu, Phng 6, Qun 3, Tp. H Chí Minh, Vit Nam
Tng 9 - Tòa nhà Diamond(Handico 6), S 2 Hoàng o Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà
Ni
H s gi v: Phòng dch v khách hàng P.A Vit Nam
196 Nguyn ình Chiu, Phng 6, Qun 3, Tp. H Chí Minh, Vit Nam
Tng 9 - Tòa nhà Diamond(Handico 6), S 2 Hoàng o Thúy , Trung Hòa Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà
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Lu ý: Trng hp tài khon PA- ca quý khách qun lý nhiu tên min quc t cn thay i thông tin whois, vui lòng
thay i online ti http://access.pavietnam.vn.
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